
Collaboratieve digitale diensten 
voor realtime gegevensuitwisseling
 
TransFollow maakt uw transport sneller, eenvoudiger en efficiënter door een reeks digitale diensten 
te bieden waarmee alle belanghebbenden in de supply chain soepel informatie kunnen uitwisselen 
en beter en dichter bij elkaar kunnen werken.

Blijf in contact met uw chauffeurs onderweg

• Stel uw chauffeurs in staat om hun dagelijkse missies 
en bijbehorende transportdocumenten te beheren, zoals 
eCMR. 
• Indiceren en volgen van laad- en lostijden. 
• Beheer al hun leveringsbewijzen digitaal. 
• Communiceer alle activiteiten realtime naar uw backof-
fice-omgeving. 
• Maak opmerkingen en foto's over de transporten. 
• Internationaal transport faciliteren en voorbereid zijn op 
controles door autoriteiten. 
• Teken voor afhaling, overbrenging en aflevering van de 
goederen. 
• Beheer de Emballage. 
• Voeg observaties, foto's en bijlagen toe en maak dit zicht-
baar voor alle ketenpartners.

Een eenvoudige digitale interface nodig 
om uw transportactiviteiten te digitali-
seren?

• Creëer transporten inclusief missies en 
vrachtdocumenten. 
• Plan en geef missies uit aan uw chauffeurs 
• Visualiseer in realtime uw wagenpark of 
wagenparken van bedrijven waarmee u 
samenwerkt. 
• Wijs uw chauffeurs en voertuigen toe aan 
transporten. 
• Ontvang waarschuwingen over lopende 
transportactiviteiten om beter te kunnen 
omgaan met uitzonderingen. 
• Digitaal archief van al uw vrachtbrieven. 
• Rapporten maken om uw transporten te 
analyseren. 
• Voeg uw partners toe (geadresseerden, 
afzenders, vervoerders en klanten) 
• Voeg chauffeurs en voertuigen toe en be-
heer hun TransFollow Drive-account.

Op zoek naar een API-verbinding om de 
kloof te overbruggen?

• Verbind uw backoffice en wagenparkbeheer 
met TransFollow Datahub 
• Verbeter de voorspelbaarheid en efficiëntie van 
uw activiteiten. 
• Wissel transportgegevens uit met alle betrok-
ken entiteiten onafhankelijk van hun technische 
omgeving. 
• Verkrijg meer transparantie en voorspelba-
arheid. 
• Ontvang realtime informatie van lopende 
transportactiviteiten (zoals digitaal bewijs van 
leveringen, realtime waarschuwingen, updates 
over leveringen van goederen en retourzen-
dingen van transportartikelen, aankomst- en 
vertrektijden op locatie, alle belangrijke gebeur-
tenissen) en van al uw klanten en partners.
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